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Ewangelia (Łk 20, 27. 34-38) Wersja krótsza 

Uduchowione życie zmartwychwstałych 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus powiedział do saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 

zmartwychwstania: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. 

Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie 

przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż 

wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są 

dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest 

mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem 

Izaaka  

i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy 

bowiem dla Niego żyją». 

 

ZAMYŚLENIA Tak to już jest w tym naszym ziemskim życiu, że 

pierwsze dni listopada zachęcają nas do refleksji na temat śmierci, 

przemijalności, zmartwychwstania. Tak niedawno, w uroczystość 

Wszystkich Świętych wspominaliśmy tych wszystkich, którzy cieszą się 

radością nieba – tych znanych z imienia i nazwiska, uznanych przez 

Kościół za świętych lub błogosławionych, ale i tych, mówiąc krótko 

anonimowych, którzy należą do grona zbawionych. Dzień później, we 

wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, myśląc o tych, którzy 

poprzedzili nas w pielgrzymce do wiecznej ojczyzny, zanosiliśmy w ich 



intencji modlitwy, by Chrystus, który nas odkupił przez swoją śmierć  

i zmartwychwstanie, zmiłował się nad nimi i dał im udział w radości życia 

wiecznego. A dzisiaj, kilka dni po tych dniach szczególnej zadumy  

i refleksji, liturgia słowa zachęca nas niejako do kontynuacji tej myśli. 

Co jakiś czas w życiu pojawiają się różnorakie sondaże. Pojawiają się 

również takie, które dotyczą życia religijnego. Podczas jednego z takich 

sondaży zapytano Polaków o to, co staje się z nami po śmierci? W tym 

badaniu tylko nieco ponad jedna trzecia (36%) ankietowanych sądzi, że po 

śmierci – w zależności od naszego postępowania na ziemi – trafimy do 

nieba, piekła lub czyśćca. Nieliczni badani (4%) są pewni, że wszyscy 

pójdziemy do nieba. Dość popularna w społeczeństwie jest opinia, że 

śmierć wprawdzie nie jest końcem, ale trudno przewidzieć, co po niej 

nastąpi. Tego typu niepewność ujawnia jedna trzecia osób (31%). Co 

czternasty wyraża wątpliwość co do samej egzystencji po śmierci, bez 

względu na jej charakter, a niespełna jedna piąta sądzi, że śmierć jest 

końcem i nic po niej nie następuje (18%). 

W naszym doczesnym życiu nie ma żadnego sposobu poznania świata 

przyszłego. Nie potrafimy też wyobrazić sobie innego życia niż obecne. 

Jednak w naszych sercach tli się tęsknota za czymś, co jest bardziej 

wzniosłe, doskonałe, wolne od ułomności i cierpień. Boimy się śmierci  

i unicestwienia, tego wszystkiego, co dokonało się w naszym życiu. 

Dlatego też marzymy o życiu, które nie przemija. I choć życia wiecznego 

nie da się opisać żadnym ludzkim językiem, dowodem na to, że nauka 

Jezusa o zmartwychwstaniu jest prawdziwa, jest fakt, że On sam 

zmartwychwstał i ukazał się swoim uczniom jako żywy. Tym sposobem 

oznajmia, że najgłębszym sensem ludzkiego istnienia na ziemi jest życie 

wieczne.       o. Rafał Nowak CSsR 

 

Najstarsze cmentarze w Polsce 

Wymieniając najstarsze cmentarze w kraju koniecznie musimy wspomnieć  

o cmentarzach przy ul. Lipowej w Lublinie. Jest to najstarszy i najbardziej 

znany zespół cmentarzy we wschodniej Polsce, na który składają się: 

cmentarz rzymskokatolicki, cmentarz ewangelicko-augsburski, cmentarz 

prawosławny oraz cmentarz wojskowo-komunalny. Początki nekropolii 

sięgają roku 1794, do końca XVIII wieku w Lublinie nie było wydzielonego 



miejsca przeznaczonego na pochówek. Zmarli chowani byli w kryptach 

kościelnych oraz na przykościelnych małych cmentarzach. Dziś w najstarszej 

części cmentarza podziwiać możemy około tysiąca grobów z XIX wieku. 

Niestety, większość wymaga odnowienia, gdyż zostały zbudowane 

przeważnie z nietrwałego piaskowca i wapienia. Nekropolia skrywa w sobie 

pomniki nagrobne wykonane przez wielu znanych artystów m.in. Antoniego 

Kurzawę, Bolesława Jeziorańskiego, Konstantego Laszczka. Spoczywają  

tu mieszkańcy Lublina, ludzie zasłużeni dla miasta czy kraju, żołnierze  

armii austro-węgierskiej z I wojny światowej, żołnierze AK i uczestnicy walk 

w 1939 roku. 

Cmentarz Rakowicki w Krakowie.  

Przy ulicy Rakowickiej w Krakowie położona jest komunalna nekropolia 

dawniej nazywana Cmentarzem Miejskim. Jego historia sięga początku  

1803 roku. Do dziś chowani są tam zarówno zwykli krakowianie jak i ci, 

którzy zasłużyli się szerzej na polach artystycznych, naukowych czy 

społecznych. Do najsłynniejszych osób spoczywających na Cmentarzu 

Rakowickim należą m.in. Jan Matejko czy Wisława Szymborska. Pochowano 

tu także wielu uczestników powstań zbrojnych czy wojen światowych  

z różnych stron frontu. Obecnie nekropolia jest wpisana do rejestru  

zabytków – o jej wartości artystyczno-historycznej świadczy wiele pięknych 

rzeźb uznanych polskich twórców. 

Warszawskie Powązki. 

Ten najstarszy i najbardziej znany cmentarz Warszawy powstał  

w 1792 roku. Jego wyjątkowy charakter podkreśla fakt, że został 

zaprojektowany przez nadwornego architekta króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego – Dominika Merliniego. Początkowo jego powierzchnia 

wynosiła 2,6 ha, ale jego stopniowe rozszerzanie sprawiło, że dziś zajmuje  

43 ha. Choć Cmentarz Powązkowski powstał dopiero 12 lat po najstarszym 

cmentarzu w Polsce, to jednak właśnie ten ma dla Polaków szczególne 

znaczenie. Stał się on miejscem pochówku największej liczby znanych  

i zasłużonych ludzi w Polsce. Wiele wybitnych postaci posiada swoje pomniki 

w Alei Zasłużonych. Czyje groby możemy zobaczyć wśród miliona 

pochowanych osób na warszawskiej nekropolii? Spoczywają tu literaci, 

pisarze i poeci m.in.: Bolesław Prus, Władysław Reymont, Zbigniew Herbert, 

Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Agnieszka Osiecka. Pochowano tu także 

aktorów, m.in.: Andrzej Kopiczyński, czyli sławny Czterdziestolatek, Nina 



Andrycz, Hanka Bielicka, Krzysztof Kolberger, Henryk Machalica, Marek 

Perepeczko, czy też Irena Kwiatkowska, „kobieta pracująca”. Są i artyści 

innych dziedzin: Zenon Przesmycki (Miriam), Czesław Niemen, Irena 

Jarocka, Jan Kiepura, reżyserowie: Krzysztof Kieślowski, Józef Skolimowski, 

kompozytorzy: Krzysztof Komeda. Warto wspomnieć także o takich 

wyjątkowych postaciach jak: Hugon Kołłątaj – XIX wieczny polityk i filozof, 

Jan Nowak – Jeziorański – publicysta, dyrektor Radia Wolna Europa, a także 

Irena Sendlerowa – bohaterka II wojny światowej, która ocaliła życie tysięcy 

żydowskich dzieci. 

Stary Cmentarz w Ostrowie Wielkopolskim.  

Ostrów Wielkopolski ma powód do dumy. Nie w Warszawie, nie  

w Krakowie, ale właśnie tutaj znajduje się najstarszy czynny cmentarz 

katolicki w Polsce. Nekropolia została założona w 1782 roku i jako jedna  

z pierwszych w kraju znajdowała się poza miastem, a nie jak dotychczas to 

miało miejsce, przy kościele. Wcześniej jak wyżej wspomniano takie 

pochówki uważano za niegodne katolika. Stary Cmentarz może poszczycić 

się ciekawą historią. To tutaj podczas zaborów odbywały się patriotyczne 

manifestacje, cmentarz także kilkukrotnie miał zostać zamknięty  

m.in. podczas II wojny światowej i w okresie komunizmu w Polsce. 

Najstarszy zachowany grób pochodzi z 1842 roku. Zobaczymy także 

różnorodność stylów: nagrobki klasyczne, neoromantyczne, secesyjne, 

kubiczne. 

Stary Cmentarz Rzymskokatolicki w Płocku – Płockie Powązki.  

Płockie Powązki – jak nazywają go mieszkańcy Płocka, to najstarsza 

nekropolia w Polsce. Za rok jego założenia uznaje się rok 1780, czyli 2 lata 

wcześniej niż ten w Ostrowie Wielkopolskim. Początki cmentarza były dość 

burzliwe, gdyż mieszkańcom nie podobało się, że miejsce pochówku 

przeniesiono poza obręby kościoła. Jednak z czasem stał się on miejscem 

gdzie żegnano najwybitniejszych mieszkańców Płocka. Dzięki zwiększeniu 

przestrzeni na cmentarzu zaczęto budować grobowce rodzinne, groby 

pojedyncze oraz okazałe pomniki nagrobne. Nekropolia funkcjonowała do 

zakończenia II wojny światowej. Dziś można podziwiać piękne grobowce, 

które niestety wymagają renowacji. W XIX wieku przeważały groby ziemne 

lub ceglane tynkowane, później zaczęto dodawać także te z kamienia polnego, 

piaskowca i granitu. Miejscem wyróżniającym się na starym cmentarzu  

w Płocku jest zbiorowa mogiła bohaterów Powstania Styczniowego  



z 1863 roku. 

Największa polska nekropolia za granicą znajduje się pod Chicago. To 

cmentarz świętego Wojciecha w miejscowości Niles. W okresie uroczystości 

Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego, podobnie jak w ojczyźnie, 

palone są tam znicze i składane kwiaty. Polonijna nekropolia powstała w 1872 

roku. Na jej terenie spoczęło ponad 300 tysięcy osób. Większość to Polacy, 

którzy wyemigrowali za ocean oraz ich potomkowie.  

Cmentarze odzwierciadlają relacje społeczne, obyczajowe i wyznaniowe 

panujące w danej wspólnocie. W sposób szczególny świadczą o tym pomniki 

nagrobne, a zwłaszcza umieszczone na nich epitafia i symbole. Przywołując 

słowa francuskiego historyka Philippe’a Arièsa: „Cmentarz w swojej 

topografii jest odbiciem całego społeczeństwa, tak jak mapa odtwarza rzeźbę 

terenu albo krajobraz. A wreszcie cmentarz to muzeum sztuk pięknych”. 

Skala nekropolii i poziom artystyczny nagrobków może dziś wiele 

powiedzieć nie tylko o zasobności miejscowej społeczności, popularnych  

w danym czasie sposobach upamiętniania zmarłych czy lokalnych tradycjach, 

ale i o warsztatach kamieniarskich, stolarskich, odlewniczych, których 

wytwory stawiano na mogiłach. Wielki rozwój sztuki sepulkralnej w Europie 

przyniósł wiek XIX. Również kult poległych na polu chwały, będący 

swoistym wyrazem patriotyzmu, miał swoje odbicie w stawianiu pomników  

i urządzaniu miejsc pochówku, które stały  się trwałym świadectwem 

powstań narodowych i wojen. Upamiętniano zarówno znanych z nazwiska 

uczestników, jak i tych, którzy nierozpoznani spoczęli pod inskrypcjami:  

NN, Nieznany Żołnierz, Nieznany Obrońca. Cmentarze wojenne  

i cmentarzyska ofiar zbrodni ludobójstwa stały się przejmującym 

wspomnieniem hekatomby wielkich batalii toczonych w XX wieku i działania 

zbrodniczych systemów totalitarnych. 
na podst. polskie-cmentarze.pl, nationalgeographic.pl, przeclaw.dicezja.tarnow.pl 

skład: Leszek 

Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła 

ul. Kościelna 2,     Kancelaria: 

05-311 Dębe Wielkie     środa i sobota 8.00-9.00 

e-mail: Ks. Proboszcz – zarskis@wp.pl  pon.- piątek 16.30-17.30 

e-mail: Ks. Wikary – pawelkondracki3@wp.pl   tel. 25-757-78-93  

redakcja: parafialnagazetka@gmail.com  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  

6 LISTOPADA 2022 R. 
 

1. Dziękujemy za obecność dzisiaj w naszej wspólnocie Ks. prefekta 

Krzysztofa Bodeckiego oraz alumnów Warszawsko – Praskiego 

WSD. Dziękujemy za sprawowane Msze Św. i świadectwa o drodze 

do powołania kapłańskiego. Niech Dobry Bóg Błogosławi 

wychowawcom i profesorom w ich trudzie kształtowania ducha 

kapłańskiego a alumnów niech umacnia w powołaniu na drodze do 

kapłaństwa. 

2. Zbliża się 104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan 

Wójt Gminy Dębe Wielkie zaprasza na Dębskie Dni Niepodległości 

od 10 do 13 Listopada. Dnia 10 listopada o godz. 18.00. zostanie 

odprawiona w naszej świątyni Msza Św. za Ojczyznę. Po Mszy Św. 

odbędzie się występ artystyczny dzieci i młodzież ze Szkoły 

Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim. 

Następnie przy pomniku „ Dębski Orzeł Pamięci” odbędzie się apel 

przy blasku pochodni z salutem niepodległościowym. Zapraszamy  

w sam dzień uroczystości 11 listopada na Msze Św. do naszej 

świątyni, które będą sprawowane o godz. 7.00. 9.00. 18.00.  

a o godz.12.00 specjalna Msza Św. w intencji Ojczyzny. Również 

dnia 11 listopada o godz. 13.00 rozpocznie się Marsz 

Niepodległościowy ulicami Dębego Wielkiego, start przed 

kościołem. Dokładny program „Dębskich Dni Niepodległości” 

podany jest w gablotach parafialnych. Pamiętajmy o wywieszeniu 

flagi narodowej. 

3. W przyszłą niedzielę 13 listopada po Mszy Św. o godz. 10.30 

spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii 

Św. 

4. Organizowana jest pielgrzymka jednodniowa na Jasną Górę dnia  

12 listopada pod hasłem: „ Polskie ścieżki”. Organizatorzy 

pokrywają koszt transportu i obiad. Zapisy w kancelarii Urzędu 

Gminy Dębe Wielkie w poniedziałek w godz. Od 8.00 do 16.00. 



5. W przyszłą niedzielę przybędzie do nas Ks. Marek Lemiech 

proboszcz parafii Wielgolas Brzeziński, który wygłosi Słowo Boże  

i zbierze ofiary na budowę nowego kościoła. 

6. Do wspólnoty Kościoła i parafii została włączona: Łucja Chłopik. 

7. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej i pobrania gazetki „Lumen”. 

8. Modlitwa do Św. Michała Archanioła. 

9. Na łaskę zdrowia i wszelkie dobro przyjmijcie Boże 

Błogosławieństwo. 

INTENCJE MSZALNE 7.11. – 13.11. 2022 r. 

 

PONIEDZIAŁEK 7 LISTOPADA 

7.00 + Ks. Kazimierza Lipiaka- urodzinowa, Antoniego, 

Czesławę, Stanisława – Lipiak, zm. z rodz. Lipiaków  

i Piątkowskich 

18.00 + Ryszarda Łempickiego (Greg.6) 

18.00 + Krystynę Lesińską w r. śm. Katarzynę i Jana Sadło 
 

WTOREK 8 LISTOPADA 

7.00 + Eugeniusza Opejdę w 17 r. śm. Janinę i Waleriana - 

Stańczyk, Helenę i Mariana -Opejdów 

7.00 + Elżbietę Zgutkę w 1 r. śm. 

18.00 + Ryszarda Łempickiego (Greg.7) 

18.00 + Eugeniusza Rawińskiego w 17 r. śm. i zm. z rodz. 

Rawińskich 
 

ŚRODA 9 LISTOPADA 

7.00 + Ryszarda Łempickiego (Greg.8) 

7.00 + Elżbietę Kobzę – od uczestników pogrzebu 

18.00 + Stefana i Genowefę - Miros 

18.00 + Kazimierza w 11 r. śm. i Mariannę – Turlej, Andrzeja 

Korzenia, Grzegorza Jędrzejczyka 
 

CZWARTEK 10 LISTOPADA 

7.00 + Ryszarda Łempickiego (Greg.9) 

18.00 + Konrada Gałeckiego w 11 r. śm. 

18.00 + Anielę Konowrocką – od uczestników pogrzebu 



PIĄTEK 11 LISTOPADA 

7.00 + Ryszarda Łempickiego (Greg. 10) 

9.00 + Zofię i Teodora Chomko 

9.00 Dz.- Bł. z okazji 9 r. ślubu Karoliny i Piotra o Boże Bł. dla 

rodziny i dzieci 

12.00                           ZA OJCZYZNĘ 

18.00 Dz. Bł. z okazji 60 rocznicy urodzin Elżbiety Piotrkowicz 

 

SOBOTA 12 LISTOPADA 

7.00 + Ryszarda Łempickiego (Greg. 11) 

7.00 + Jana Ignacego Pyrek – od uczestników pogrzebu 

18.00 + Włodzimierza Chrościckiego – od rodziców, dzieci  

i wychowawców z KL- II a 

18.00 + Czesławę w 4 r. śm. Stanisława w 22 r. śm. - Kuziel 

 

NIEDZIELA 13 LISTOPADA 

7.00 + Edmunda Mieszkowskiego, rodzice Mieszkowscy  

i Kędzierscy 

9.00 + Jana i Stanisława Doboszów 

9.00 + Tadeusza i Irenę Kąkol, Leokadię, Bolesława, Zygmunta 

– Krawczyńskich, 

9.00 + Zofię i Zdzisława – Sędek, Henrykę i Mariana - Cacko 

10.30 + Ryszarda Łempickiego (Grerg.12) 

10.30 + Feliksę i Józefa -Woźnica, cała rodzinę Woźniców, Annę, 

Józefa, Mariannę, Krzysztofa- Zarzeczniak 

10.30 + Stanisława Szklarczyka w 2 r. śm. 

12.00 + Lenę Woźnicką w 4 r. śm. Stefana Woźnickiego w 3 r. 

śm. 

12.00 + Scholastykę Teresę Książek- od Pracowników 

Przedszkola Gminnego 

12.00                               WYPOMINKOWA 

18.00 + Mariannę i Edwarda -Padzik 
 


